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90 let 
  Dvě číslice a tři písmena. Ale co vše se v tomto skutečném vyjádření skrývá. Kolik lidských 
životů, kolik úsilí a práce. Co vše se změnilo od toho památného data 20.4. 1919, kdy se konala 
ustavující schůze rybářského spolku v Ledči nad Sázavou. 
  Vzpomeňme jen řadu celospolečenských změn a systémů, ve kterých rybářská organizace 
pracovala, kdy vytvářela podmínky pro ušlechtilou zábavu a činnost tisíců lidí. Období první 
republiky, druhá světová válka, poválečné období, na které navázalo období éry budování 
socialismu, komunismu a posléze již posledních 20 let rozvoje demokracie a tržního hospodářství. 
Některé období bylo příjemnější pro činnost spolků, včetně rybářů, některé období bylo pro další 
rozvoj méně příjemné. O to větší úsilí museli organizátoři a funkcionáři rybářského spolku 
vynakládat, aby zajistili nejen přítomnost, ale i budoucnost, a to nejen pro své členy, ale i pro 
širokou rybářskou veřejnost, která měla o činnost rybářského spolku zájem. 
  
  A nebylo toho málo, co se v uplynulém období podařilo zajišťovat. Stačí uvést několik příkladů.  
V letech 1981 – 1988 bylo vyprodukováno následující množství pstruha a sivena v tisících kusech. 
 
  Pstruh obecný  Siven  
 
1981  100   160 
1982  146     80 
1983  100     70 
1984  170     70 
1985  272     60 
1986  360     35 
1987  346     85 
1988  437   205 
 
  A nebyla to jen lososovitá ryba, které se věnovala pozornost. Jednalo se i o další tisíce kusů kaprů, 
línů, cejnů, štik, candátů i dalších druhů ryb, které obývají řeku Sázavu, místní potoky a rybníky. 
  Je samozřejmé, že k zajišťování činností v uvedeném rozsahu byla třeba i řada finančních a 
technických prostředků. Za všechny vzpomeňme výstavbu budovy rybářského spolku, která 
proběhla v období let 1974 – 1977 a slouží stále potřebám spolku. Byla to náročná činnost a patří za 
ní dík jak členům výboru, kteří tuto činnost organizovali, tak i všem členům řadovým, kteří se na 
této výstavbě podíleli. 
  Vzpomeňme alespoň stručně na ty obětavé členy, kteří v minulosti všechny potřebné úkoly 
zajišťovali. 
   
Dne 20. dubna roku 1919 se sešlo v místnostech hostince okresního domu přes 60 osob a 42 z nich 
se na místě přihlásilo za řádné členy rybářského spolku.  
   
Předsedou spolku byl zvolen MUDr. Konstantin Rössel a členové prvního výboru spolku byli: 
Loukotka V., Oliva A., Jelínek V., Ulč S., Pospíšil J., Moravec R., Muzikář J., Pfeffer A., Zůna P., 
Svoboda Č., Machovec A. a Fenik J. 
   
Původní stanovy a pravidla byla převzata od rybářského spolku v Brandýse nad Labem a byly 
upraveny na místní podmínky. 
  A jak šel čas, měnila se jména předsedů spolku i členů výboru, kterých se za uplynulých 90 let 
vystřídalo desítky. Neupadli a ani v budoucnu neupadnou do zapomnění, ale jsou uvedeni v 
předchozích materiálech rybářského spolku v Ledči nad Sázavou, v brožurách vydaných k 65., 70. a 
80. výročí činnosti.   
 



 
 

  Věnujme svoji pozornost poslednímu období 10-ti let a to od roku 1998 do uplynulého roku 2008. 
  
  Že činnost MO rybářského svazu nijak neochabovala, o tom svědčí výsadba celé řady násad a to 
nejen dle plánu, ale i mimo plán. 

 
 

Rok 1998 
 
 V tomto roce bylo nasazeno: 
 
kapr 6.000 ks lín 1.000 ks cejn  2.000 ks  
štika 1.500 ks candát 1.500 ks bílá ryba  2.000 ks  
parma 2.000 ks tloušť 1.000 ks pstruh duhový    500 ks  
bolen 1.000 ks sumec    100 ks rak        100 ks 
   
  Celková hodnota násad činila 532 tisíc Kč. Mimo uvedené plánované a skutečně realizované 
násady bylo dále nasazeno: 
 
hlavatka    300 ks mník 1.000 ks  
ostroretka 2.000 ks amur    250 ks 
 
  Dobře si vedla v tomto období i dvanáctičlenná rybářská stráž, která dozírala na zachování řádu 
MO rybářského svazu, ale i na zachování čistoty břehů vodních toků. 
  Byla organizována řada rybářských závodů a k jejich úspěchu přispěla i řada sponzorů, jako 
například:  Martin Píbil - Salmon, Galatek, Lecom, Aquacomp Hard, EST, Schöffer Sudex, Vital, 
Rabit. 



 
 

 
  A že činnost naší MO zahrnuje kromě práce i radost a potěšení z lovu, o tom svědčí úlovky 
některých „vyder“ našich vod. 
 
Na mimopstruhových vodách:    
 
Šoula Zdeněk  221 kg  
Dlouhý Ladislav  217 kg 
Novák Josef   133 kg  
Pajer Stanislav  120 kg 
 
Na pstruhových vodách:    
 
Lukášek Robert     33 kg  
Fiala František    21 kg 
Novotný Vl.      20 kg 
 

Rok 1999 
 

  V tomto roce MO oslavila 80. výročí svého založení. Činnost MO rybářského svazu pokračovala 
stejným způsobem jako v letech minulých. V roce 1999 bylo vypuštěno v podstatě stejné množství 
násady a navíc 3.300 ks úhořů. Bylo odpracováno 1.215 brigádnických hodin a to převážně na 
generální opravě turbíny. 
  I nejlepší rybáři se mohli pochlubit velmi slušným úlovkem: 
 
Efenberger Jindřich 152 kg 
Pajer Jiří  137 kg 
Vrána František 131 kg 
Šoula Zdeněk 116 kg 



 
 

Rok 2000 
 

  Stejně tak i v tomto roce pokračovala MO v úspěšné činnosti. Bylo plánováno nasazení stejného 
množství násady jako v minulých letech, ale skutečnost byla dosažena vyšší a to zejména u kapra, 
kde namísto plánovaných 6.000 ks bylo nasazeno 8.200 ks a u cejna namísto plánovaných 2.000 ks, 
bylo nasazeno 3.260 ks. 
  Rovněž lososovité ryby byly nasazovány ve vyšších počtech a to: 
 
pstruh obecný 4.000 ks pstruh duhový 4.000 ks 
lipan  1.000 ks siven  1.000 ks 
 
  Ošetřován a udržován byl rovněž majetek MO, zejména malá vodní elektrárna. Činnost spojená s 
údržbou i ostatního majetku představovala 1.500 brigádnických hodin. 
  Potěšitelná je i péče o mládež. V této oblasti proběhlo několikadenní školení, jehož termíny byly 
oznamovány ve školách, aby se informace dostala k mladým zájemcům včas a v co nejširším 
měřítku. 
  V tomto roce se nejúspěšnější rybáři prosadili váhou ulovených ryb: 
 
Valoušek Jaroslav 216 kg 
Dlouhý Ladislav 164 kg 
Efenberger Jindřich 138 kg 
     

 
Rok 2001 

 
  Obdobně se vyvíjela i činnost v roce 2001. Výbor se scházel pravidelně 1x měsíčně, včetně členů 
Kontrolní a revizní komise, s výjimkou jejího předsedy. Značná pozornost byla věnována údržbě a 
dobudování zahájených staveb, například dobudování garáže, rekonstrukci elektroinstalace v líhni, 
plynofikace vytápění, vybudování skladu po vyklizení kotelny, a některé další akce. Na zřeteli 
zůstává stejně i v tomto roce vlastní hospodářská činnost, a to zarybňovací plán. 
 
  Jeho skutečná realizace v roce 2001 vypadala následovně: 
 
kapr 8.250 ks lín 1.000 ks pstruh duhový           500 ks 
cejn 2.000 ks štika 4.680 ks candát    1.500 ks 
bílá ryba 2.000 ks bolen 1.000 ks parma   2.000 ks 
tloušť 1.000 ks sumec    100 ks rak          100 ks 
 
  I v tomto roce bylo mimo plán vysazeno v mimopstruhových vodách: 
 
ostroretka 2.000 ks amur    600 ks mník    1.000 ks 
 
  V pstruhových vodách bylo vysazeno: 
   
pstruh celkem  5.950 ks lipan 1.000 ks siven    1.000 ks 
rak       100 ks 



 
 

  MO se i nadále věnovala mládeži a proběhlo několikadenní školení v měsíci dubnu. 
Mezi nejúspěšnější rybáře patřili v roce 2001: 
     
Valoušek Jaroslav  281 kg 
Hauzer Jaroslav  210 kg 
Šíma Jiří   194 kg 
Šoula Zdeněk  173 kg 
Pavlíček Michal  146 kg 
 
Hranici 100 kg ulovených ryb přesáhlo celkem 13 rybářů. 
 
  Do dalšího období byl zvolen nový výbor ve složení :  
Bohatý Vladislav, Časar Miroslav, Jelínek Miroslav, Kudrna Jiří, Machotka Vít, Marek Zdeněk st., 
Marek Zdeněk ml., Popek František, Rajdl Josef 
  Dozorčí a revizní komise ve složení: 
ing. Brázda Josef, Pavlík Josef st. a ing. Chlada Milan 

 
 

Rok 2002 
 
V roce 2002 pokračovala činnost MO v hlavních rysech obdobně jako v předcházejících letech. 
Snad jen mírně pokulhává brigádnická práce. I přesto se však daří zajistit řadu akcí, které jsou 
potřebné pro další rozvoj MO. 
  Z uvedených čísel v oblasti zarybňování je zřejmé, že v této oblasti činnost MO nezaostává, ale 
neustále stoupají počty a hodnota vysazovaných násad: 
 
kapr 11.150 ks lín 1.000 ks cejn  2.000 ks 
štika   1.500 ks candát 1.500 ks bílá ryba  2.000 ks 
parma   2.000 ks tloušť 1.000 ks pstruh duhový    500 ks 
bolen   1.000 ks 
 
Mimo plán bylo vysazeno: 
   
ostroretka    2.000 ks mník  1.000 ks  
amur tržní        380 kg 
 
V pstruhových vodách bylo vysazeno: 
 
pstruh obecný 4.000 ks pstruh duhový 1.000 ks  
lipan  1.000 ks siven  1.000 ks 
 
Kromě toho bylo vysazeno do 3 potoků 135.000 ks plůdku. 
 
  Rovněž mládeži byla i nadále věnována pozornost uspořádaným školením a závody. Spolupráce se 
sponzory je i nadále velmi dobrá. 
 
Jako každý rok byli i v tomto roce vyhodnoceni nejúspěšnější rybáři: 
 
Šíma Jiří ml.  367 kg 
Hauser Jaroslav 253 kg 
Valoušek Jaroslav 241 kg 



 
 

 
 
 
 

Rok 2003 
 
  V tomto roce byly dokončeny práce na rybníku Hastrman a byl osazen plůdkem ostroretky v počtu 
100.000 ks a plůdkem lipana v počtu 20.000 ks. 
  Pokračovala činnost na údržbě zařízení MO, i když brigádnická práce, hlavně účast na ní je značně 
nižší než v minulosti. Daří se však i nadále práce s mládeží, kde jako každoročně bylo organizováno 
vstupní školení a nadále je hlavní pozornost věnována hospodářské činnosti v osazování vod: 
 
kapr 12.890 ks lín  1.000 ks cejn 2.000 ks 
candát   1.500 ks bílá ryba  2.000 ks parma 2.000 ks 
tloušť   1.000 ks pstruh duhový    500 ks bolen 1.000 ks 
sumec      100 ks uhoří monte  3.300 ks 
 
Jako vždy bylo mimo plán osazeno: 
 
ostroretka 1.000 ks mník 1.000 ks amur    150 ks 
podoustev 1.000 ks 
 
V pstruhových vodách bylo osazeno: 
 
pstruh obecný 4.133 ks pstruh duhový  1.000 ks siven 1.000 ks 



 
 

 
 
A opět nejúspěšnější rybáři v roce 2003: 
 
Hauser Jaroslav 248 kg 
Zeman Jan  180 kg 
Valoušek Jaroslav 168 kg 
Šíma Jiří ml.  138 kg 
 
 

Rok 2004 
  
  Rok 2004 je rokem, kdy MO rybářského svazu v Ledči nad Sázavou dosáhla 85. výročí od svého 
založení. MO má k tomuto výročí následující počty členů: 
  dospělých  452 
  mládež 15 – 18 let   35 
  mládež do 15 let   86 
    V tomto roce napáchala velké škody povodeň na Pivovarské potoce. Takový rozsah škod nikdo z 
nás nepamatuje, a tak naše organizace vypomohla na pstruhovém zařízení Martina Píbila - Salmon, 
které bylo touto povodní nejvíce postiženo. Ale nejsou to jenom tyto škody. V poslední době 
vysoké škody působí i vydry. Přes stejné či rostoucí hospodaření na potocích zde díky vydrám již 
téměř neexistuje pstruh obecný. Reagovali jsme na tyto skutečnosti i v tisku a vytvořením MO 
Vysočiny na ochranu pstruha obecného. 
   I přes tyto obtíže se MO i nadále věnuje základním činnostem, to je práce s mládeží, údržba 
majetku a zarybňování našich vod: 
 
kapr 13.590 ks štika  4.500 ks candát 1.500 ks 
bílá ryba   2.000 ks pstruh duhový    500 ks bolen 1.000 ks 
parma   2.000 ks tloušť  1.000 ks sumec    100 ks 
mimo plánované osazení: 
 
amur tržní      570 kg mník 1.000 ks podoustev 1.000 ks 
 
pstruhové vody: 
  
pstruh obecný 3.350 ks pstruh duhový   2.120 ks  
lipan  1.000 ks siven     5.400 ks 
 
A opět nejúspěšnější rybáři v roce 2004: 
 
Mimopstruhový revír:  
 
Efenberger Jindřich 129 kg 
Zeman Jan  113 kg 
Pleva  104 kg 
 
Pstruhový revír:  
 
Kudrna Jiří    50 kg 
 

 



 
 

 
Rok 2005 

 
  V roce 2005 MO pokračovala ve své činnosti jako v předchozích letech a se stejným úsilím. Počty 
členů se proti minulému roku snížili, a to hlavně u mládeže do 15 let. Počty členů byly následující: 
  dospělých  435 
  mládež 15 – 18 let   37 
  mládež do 15 let   49 
  Právě proto byla větší snaha přilákat do našich řad více členů této věkové kategorie. Jako 
každoročně byla věnována pozornost údržbě a ochraně majetku MO. Bohužel stále více klesá zájem 
členů o brigádnickou činnost pro MO. Vcelku úspěšně byly uspořádány rybářské závody  o 
hodnotné ceny v kategorii dospělých, tak v kategorii pro mládež do 15 let. 
   Zarybňování našich vod probíhalo celkem úspěšně, o čemž svědčí následující údaje: 
 
kapr   8.300 ks lín   1.000 ks cejn    2.000 ks 
štika 12.000 ks candát   1.500 ks bílá ryba    2.000 ks 
parma   2.000 ks tloušť 10.000 ks pstruh duhový     500 ks 
bolen   1.000 ks sumec      100 ks úhoř monte    1.000 ks 
 
Mimo plán opět jako každý předchozí rok vysazeno: 
   
ostroretka   2.000 ks mník   1.000 ks podoustev    1.000 ks 
 
V pstruhových vodách bylo nasazeno: 
 
pstruh obecný 4.000 ks pstruh duhový 1.000 ks  
lipan    1.000 ks siven    1.000 ks 
 
  Nejúspěšnější rybáři roku 2005 s úlovky o celkové váze: 
  
Valoušek Jaroslav 254 kg 
Šíma Jiří  156 kg 
Mašín Karel  154 kg 
Červín Roman 141 kg 
 

 
Rok 2006 

 
  V roce 2006 se členská základna MO rybářského svazu v Ledči nad Sázavou ustálila na počtu: 
  dospělých členů  445 
  mládež 15 – 18 let   24 
  mládež do 15 let   46 
  Tyto počty jsou prakticky stejné jako v roce předchozím. Výbor na svých pravidelných zasedáních 
rozhodl dvě zásadní záležitosti. 
1. Koupil pozemky Hutě II. od paní Placherové, čímž se rybník stal konečně majetkem MO. 
2. Koupil rybník Hastrman od pozemkového fondu a  tím přešel také do majetku MO. Na tento 

rybník byla realizována půjčka 200.000,-Kč a byla uhrazena hned první splátka 50.000,- Kč. 



 
 

  Stejně byla v tomto období zabezpečována ochrana majetku a údržba zařízení. V tomto roce se 
zlepšila i práce rybářské stráže pod vedením Jiřího Kudrny. Stálým problémem je malá aktivita 
členů MO při odpracování brigádnických hodin. Většina členů raději uhradí určenou částku, než by 
hodiny odpracovala. 
  I v tomto roce proběhlo školení nových členů a samozřejmě i školení mládeže, i když je nutno 
konstatovat, že příliv nových členů, včetně mládeže se snižuje. V této oblasti je třeba zvýšit aktivitu 
nejen výboru, ale i všech členů MO. 



 
 

 
  Opět se můžeme podívat jak se dařilo zarybňování našich vod v roce 2006: 
 
kapr 14.425 ks lín   2.225 ks cejn  2.400 ks 
štika   4.500 ks candát   1.600 ks bílá ryba  2.500 ks 
parma   2.000 ks tloušť   1.000 ks pstruh duhový 1.250 ks 
bolen   1.000 ks sumec      100 ks 
 
Mimo běžně plánované zarybnění bylo nad plán vysazeno: 
 
ostroretka   2.000 ks mník   1.000 ks  
podoustev   1.000 ks amur      150 ks 
 
  A máme tu nejlepší rybáře za rok 2006: 
 
Šíma Jiří ml.  206 kg 
Zeman Jan  189 kg 
Ryšavý Miroslav 184 kg 
 
V tomto roce bylo celkem 25 rybářů, kteří nalovili více než 100 kg ryb. Mezi ně patří i 3 ženy 
rybářky: 
 
Janů Milada  130 kg 
Šímová Alena 101 kg 
Livorová Soňa   96 kg 
 
 
 

Rok 2007 
 

  Ani v tomto roce se nepodařilo navýšit počty členů MO a byly prakticky stejné jako v roce 
předcházejícím. 
  dospělých členů  441 
  mládež 15 – 18 let   24 
  mládež do 15 let   46 
  V oblasti údržby bylo provedeno odbahnění malé vodní elektrárny a bylo vyvezeno 30 Tater 
odpadu. Díky Městskému úřadu v Ledči nad Sázavou, který poskytl pozemky na uložení tohoto 
odpadu, se tato akce dala celkem dobře zrealizovat. 
  I přesto, že nepřálo počasí, proběhly na rybníku Hutě rybářské závody dospělých i mládeže do 15 
let. Musíme poděkovat všem sponzorům, kteří tuto akci podpořili. 
 
 Zarybňování proběhlo obdobně jako v letech předchozích: 
 
kapr   6.000 ks lín   1.000 ks pstruh duhový    500 ks 
cejn   2.200 ks štika   1.500 ks candát  1.500 ks 
bílá ryba   2.000 ks bolen   1.000 ks parma  2.000 ks 
tloušť   1.000 ks sumec      100 ks 
 
Mimo hlavní zarybnění bylo ještě vysazeno nad plán: 
 
ostroretka   2.000 ks podoustev   1.000 ks 



 
 

 
Pstruhové vody byly osazeny takto: 
 
pstruh obecný 4.000 ks pstruh duhový 1.000 ks 
lipan  1.000 ks siven  1.000 ks 
 
V tomto roce nalovilo 42 rybářů více jak 100 kg ryb a ti nejlepší jsou: 
   
Valoušek Jaroslav 302 kg 
Jelínek P.  268 kg 
Dlouhý Ladislav 230 kg  
 

 
Rok 2008 

 
   I v roce 2008 MO pokračovala ve své činnosti jako v předchozích letech a se stejným úsilím  
Stále trvá snaha přilákat do našich řad více členů. Jako každoročně byla věnována pozornost údržbě 
a ochraně majetku MO. Nadále klesá zájem členů o brigádnickou činnost pro MO. I v tomto roce 
byly uspořádány rybářské závody  o hodnotné ceny v kategorii dospělých, tak v kategorii pro 
mládež do 15 let. Zvláště mládežnické závody byly velice chudé na úlovky, ale přesto všechny děti 
byly oceněny za účast. V červnu ukončil svoji činnost ve výboru Josef Rajdl jako účetní a na jeho 
místo nastoupila paní Radoslava Janáková. V září nás zastihla smutná zpráva o úmrtí našeho 
dlouholetého jednatele, přítele Mirka Jelínka. Na jeho místo byl výborem zvolen a jmenován Jiří 
Papok.  

 



 
 

  Zarybňování našich vod probíhalo celkem úspěšně, o čemž svědčí následující údaje: 
 
kapr 11.885 ks lín   2.000 ks cejn  8.000 ks 
štika   4.500 ks candát 20.500 ks bílá ryba  3.750 ks 
parma   2.000 ks tloušť   1.000 ks pstruh duhový    600 ks 
bolen   1.000 ks sumec      500 ks      úhoř  2.500 ks  
 
Mimo plán opět jako každý předchozí rok vysazeno: 
   
ostroretka   2.000 ks mník   1.000 ks podoustev    1.000 ks 
 
V pstruhových vodách bylo nasazeno: 
 
pstruh obecný 1.800 ks pstruh duhový 200 kg  
lipan  1.000 ks siven  400 kg 
 
  Nejúspěšnější rybáři roku 2008 s úlovky o celkové váze: 
 
Janů Milada  231 kg 
Valoušek Jaroslav 227 kg 
Červín Roman 194 kg 
Ryšavý  Miroslav 182 kg 
Janák Pavel  170 kg 
 
Nejúspěšnější rybářky: 
 
Janů Milada  231 kg 
Ždímalová Miroslava 114 kg  
 
Celkem 32  rybářů dosáhlo úlovků s váhou nad 100 kg. 
 
 
Současný výbor MO pracuje v tomto složení: 
 
Bohatý Vladislav předseda 
Časar Miroslav místopředseda 
Jelínek Miroslav jednatel do srpna 2008  
Papok Jiří  jednatel od září 2008 
Rajdl Josef  účetní do června 2008 
Janáková Radoslava účetní od července 2008 
Marek Zdeněk ml. hospodář 
Marek Zdeněk st. zástupce hospodáře 
Machotka Vít pokladník 
Kudrna Jiří  vedoucí rybářské stráže 
Popek František práce s mládeží 
 
Členové dozorčí a revizní komise: 
 
Ing. Chlada Milan předseda 
Nulíček Karel člen 
Jenčík Josef  člen 
 



 
 

  
 

 
  Tak jako proběhla v uplynulém období celá řada společenských změn, tak docházelo i ke změnám 
v přírodě, tak i ve vztazích lidí k přírodě a ve vztazích přírody k lidem. 
  Víme všichni, že se lidé svou činností na přírodě v určitých obdobích značně provinili a velká část 
tohoto poškozování přírody se v konečných důsledcích projevila ve vodním hospodářství. Vodní 
toky byly znečišťovány, ubývalo rybníků a našli bychom mnohem více záporných výsledků lidské 
činnosti. To vše se napravuje, ale se značným úsilím a určitě trvá déle odstranění všech nedostatků, 
než trvala jejich realizace. 
  Příroda je silná. Vydrží mnoho, ale snažme se, aby se na nás příliš nerozzlobila. A tak jestli jsme 
přes všechno úsilí a provinění měli z rybaření potěšení, zábavu a užitek, snažme se, aby to vydrželo 
nejen nám, ale i budoucím generacím.  
  90 let činnosti MO ČRS v Ledči nad Sázavou, kterou oslavíme   20. dubna 2009, stojí za to, 
abychom se každý sám zastavil a zamyslel nad tím, čím přispěl v minulosti ke kladnému vývoji a 
co může učinit pro zachování kladného vztahu lidí a přírody, v našem případě lidí a vodního 
hospodářství formou činností spojených  s rybařením. 
  Bude třeba mnoho práce a úsilí k tomu, abychom vrátili přírodě její rovnováhu a účelnost. Vidíme 
i v oblasti rybaření, že přehnaná podpora a ochrana některých druhů škodí jiným druhům a v tomto 
směru bychom mohli poukazovat na řadu příkladů ve vztahu k rybám. Vydry, kormoráni, volavky a 
podobně. V každém případě se však snažme o to, aby mezi těmi co škodí svou činností přírodě a 
vodním plochám, nebyl člověk. Proto pokračujme ve výchově mladé generace a snažme se jí jít 
dobrým příkladem, protože to je nejúčinnější školení. 

  V tomto úsilí Vám všem v následujících 10–ti letech zbývajících do oslav 100-leté činnosti MO 
ČRS v Ledči nad Sázavou přejeme hodně úspěchů. 



 
 

Seznam členů výboru MO ČRS Ledeč nad Sázavou od jejího založení 
 

1919 
MUDr K. Rössel, Loukotka V., Oliva A., Jelínek V., Ulč S., Pospíšil J., Moravec R., Muzikář J., 
Pfeffer A., Zůna P., Svoboda Č., Machovec A., Fenik J.  
 
1920 
Pilík J., Oliva A., Záviška K., Jakubec J., Oliva F., Bačkovský A., Vyvodil A.,  
 
1930 
Ing. Fišer, Prokeš, Veselý, Škarvada, Růžička, Machovec, Burýšek, Semerád, Grünfeld, Mejstřík, 
Kvasna 
 
1957 
Novák Jan ml., Laštovička, Samohel, Rittenaur J., Fenik J., Svoboda, Andrejsek, Beránek, Novák 
Josef, Čábera, Goldbricht, Novák Boh., Šíla, Dr. Mlejnek, Fiala, Macháček, Konopka, Fulín, Pecha, 
Zenger, Netopilík 
 
1961 
Krystýn E., Vostatek F., Macháček J., Rittenaur J., Záviška J., Radoš J., Motyčka A., Pavlík J., 
Průša J., Králík K. 
 
1970 
Většina původního výboru a novými členy jsou zvoleni: Novák Josef, MUDr Vojíř J., Prášek F., 
Janák A, Dlouhý L., Punčochář B. 
 
1973 
MUDr Vojíř J., většina původního výboru a novými členy jsou zvoleni: Váša J., Křivohlavý J., 
Hauser J., Svoboda V., Varvažovský L., Kameník R. 
 
1978 
Většina původního výboru a novými členy jsou zvoleni: Blažek V., Beran T., Časar M., Kaczmárek 
J., Nulíček K. 
 
1987 
Bohatý V., Krátký M., Jelínek M., Nulíček K., Roul J., Píbil M., Ryšavý J., Janák M., Časar M., 
Popek F., Herout V., Miřácký F., Komárovský F., Kosík A., Vrzáček M., Flekal F., Veselka J., 
Pavlík J., Tvrdík M., Mrklas F.  
 
1997 
Bohatý V., Krátký M., Jelínek M., Rajdl J., Marek Z. st., Marek Z. ml., Machotka V., Popek F., 
Časar M., Ing. Brázda J., Ing. Chlada M., Pavlík J. 
 
2001 
Bohatý V., Jelínek M., Časar M., Kudrna J., Machotka V., Marek Z. st., Marek Z. ml., Popek F., 
Rajdl J., Ing. Brázda J., Pavlík J. st., Ing. Chlada M. 
 
2008 
Bohatý V., Jelínek M., Papok J., Rajdl J., Janáková R., Marek Z. ml., Marek Z. st., Machotka V., 
Kudrna J., Popek F., Časar M., Ing. Chlada M., Nulíček K., Jenčík J. 
 
 Tento seznam byl vytvořen z dostupných materiálů MO ČRS Ledeč nad Sázavou. 
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Vytištěno v EST+ a.s. Ledeč nad Sázavou 


